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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att studera hur utrikesfödda akademiker som är 

etablerade på den svenska arbetsmarknaden upplever vägen till arbete, samt på vilket 

sätt deras sociala nätverk och kontakter har inverkat på deras jobbmöjligheter. Intervjuer 

har gjorts med åtta personer från olika länder utanför EU/EES som invandrat till Sverige 

som vuxna och som har akademisk utbildning från sitt eget hemland eller akademisk 

utbildning från Sverige. Studien tyder på att svensk akademisk utbildning och att ha bott 

i Sverige under en längre tid verkar vara något som upplevs öka möjligheterna att få 

arbeten som motsvarar den egna utbildningen. Studien tyder också på att sociala nätverk 

och kontakter ökar jobbmöjligheterna. Samtliga utrikesfödda akademiker i denna studie 

upplever att de har kämpat för att nå aktuella positioner. 
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Inledning 

Den offentliga debatten om utländskfödda akademikers utsatta position och deras svårigheter 

att hitta arbete som motsvarar deras utbildningar har diskuterats mycket i media. I en artikel 

från DN visas det till exempel att många högutbildade utrikesfödda inte lyckas få arbete inom 

sitt utbildningsområde och har arbeten som de är överkvalificerade för. Däremot talas det i 

mindre utsträckning om utrikesfödda akademiker som lyckats hitta arbeten som motsvarar 

sina yrkeskvalifikationer. Denna studie fokuserar just på denna grupp, det vill säga på 

utrikesfödda akademiker som har ett arbete som överensstämmer med deras akademiska 

examina. Hur kommer det sig att dessa personer lyckats få ett arbete inom sina respektive 

yrkesområden? Vilka resurser och strategier har de använt sig av för att få rätt arbete?  

 

En annan sak som debatterats är om det är viktigt att få rätt arbete eller bara ett arbete. En 

studie av TCO (2013) visar att möjligheter till rätt arbete ökar om utrikesfödda akademiker 

snabbt erhåller ett kvalificerat arbete, däremot ger ett initialt okvalificerat arbete inte bättre 

möjligheter till rätt arbete i framtiden. Det är därför viktigt att utrikesfödda akademiker 

som investerat tid och pengar för att skaffa sig en akademisk utbildning snabbt ska komma till 

rätt arbeten där deras förmågor kan komma till produktiv användning. Det svenska samhället 

vinner på att ta vara på dessa människor av den orsaken att deras kunskaper och kompetenser 

är en värdefull resurs för samhällsutvecklingen.  

 

Denna studie syftar därför till att förstå hur utrikesfödda akademiker som fått ”rätt” arbete 

upplever vägen dit samt att förstå deras sociala nätverk och dess roll i att hitta det. Studien 

sätter i fokus personer som invandrat från så kallade tredjeländer (d.v.s. länder utanför 

EU/EES) som har akademisk utbildning från sitt eget hemland eller akademisk utbildning från 

Sverige och som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden. Jag kommer att studera 

utrikesfödda akademiker med både utländsk och svensk utbildning för att se om dessa 

personers upplevelser skiljer sig åt på något sätt. Analysen av deras berättelser om hur de 

uppnått aktuella arbetspositioner är viktiga insikter för utrikesfödda akademiker som strävar 

efter att få arbeten i nivå med sin utbildning, men även för andra personer som vill få större 

förståelse om detta mindre beforskade område. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, genom intervjuer, undersöka och förstå hur utrikesfödda 

akademiker som är etablerade på arbetsmarknaden upplever vägen till arbete samt på vilket 

sätt deras sociala nätverk har inverkat på deras möjligheter att ta sig in i arbetslivet. För att 

besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur upplever informanterna vägen till kvalificerade arbeten? 

 Vilken betydelse har sociala nätverk haft för informanternas möjligheter att få 

arbete? 

Avgränsningar och centralbegrepp   

I denna uppsats avses utrikesfödda akademiker personer som kom till Sverige som vuxna 

(fyllt 18 år) och har minst en utländsk eller svensk kandidatexamen. Med ett kvalificerat 

arbete avses ett arbete som motsvarar en individs utbildningsnivå. Med sociala nätverk avses 

alla de relationer som omger en individ, både nära relationer och bekanta, såväl privat som i 

arbetssammanhang. Det datamaterial som används är åtta intervjuer med åtta utrikesfödda 

akademiker som är etablerade på arbetsmarknaden. Det undersöks alltså deras personliga 

upplevelser. Att det enbart intervjuas åtta personer innebär att det bara undersöks en liten 

grupp av utrikesfödda akademiker. 

Disposition av uppsatsen  

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: först kartläggs tidigare litteratur, både den tidigare 

forskningen på området och teori. Den tidigare forskningen är uppdelad på två områden: 

forskning om vägen in på arbetsmarknaden för utrikesfödda akademiker och forskning om 

betydelsen av sociala nätverk för anskaffande av arbetet. De teoretiska utgångspunkterna 

presenteras utifrån valda teorier och avsnittet avslutas med teoritillämpning och teorikritik. 

Vidare följer metodavsnittet med metodval, urval, etiska aspekter, intervjusituation, kodning 

och analysprocess, forskarens roll och metodkritik. Efter metodavsnittet presenteras resultatet 

som analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket. Därefter kommer diskussionen där 

frågeställningarna besvaras och resultatet jämförs med tidigare forskning. Diskussionen 

avslutas med förslag till vidare forskning.   
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Tidigare litteratur  

Tidigare forskning 

De två forskningsfält som är relevanta för denna uppsats är forskning om vägen in på 

arbetsmarknaden för utrikesfödda akademiker och forskning om betydelsen av socialt kapital i 

form av sociala nätverk i relation till tillträde i arbetslivet.  

Vägen in på arbetsmarknaden 

Tidigare studier visar att utrikesfödda akademiker har en betydligt sämre 

arbetsmarknadssituation jämfört med inrikesfödda akademiker. Utrikesfödda akademiker har 

lägre sysselsättning och arbetar i mindre grad i kvalificerade yrken. Samtidigt visar 

forskningen att vistelsetiden i Sverige, utbildningsursprung och yrkesbranscher bl.a. är av vikt 

för deras framgång på den svenska arbetsmarknaden. 

En undersökning av Statistiska centralbyråns statistisk (SCB, 2009) visar att utrikesfödda 

akademiker har sämre möjligheter att få ett arbete jämfört med akademiker födda i Sverige. 

Sysselsättningsgraden för utrikesfödda som utbildat sig i Sverige var 78 procent, och bland 

utrikesfödda som utbildat sig utomlands var 69 procent. Utrikesfödda akademiker med 

utländsk akademisk examen har också svårare att få ett arbete som motsvarar deras 

yrkeskvalifikationer än utrikesfödda akademiker och infödda svenskar med svensk akademisk 

examen. Statistiken visar att enbart två tredjedelar av utrikesfödda akademiker med utländsk 

utbildning hade haft ett arbete som helt eller delvis överensstämde med utbildningen. För 

utrikesfödda med svensk utbildning samt inrikesfödda, var skillnaden av att ha arbete som 

överensstämde med utbildningen ytterst liten. Bland de utrikesfödda akademikerna som 

utbildat sig utomlands hade 42 procent haft ett arbete i Sverige som överensstämde med 

högskoleutbildningen, jämfört med de utrikesfödda som utbildat sig i Sverige där siffran 

motsvarade 73 procent. Statistiken visar att 52 procent av utrikesfödda akademiker med 

utländsk examen fick sin utländska högskoleutbildning värderad, av dessa var det enbart 

hälften som hade ett arbete som motsvarade utbildningen (SCB, 2009). 

 

I en rapport av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation (2015) visas det på samma sätt 

att sysselsättningsgraden är lägre bland de utrikesfödda akademikerna jämfört med de inrikes 

födda akademikerna. Dock visar statistiken att sysselsättningsgraden för de utrikesfödda 



 

 4 

akademikerna som varit länge i Sverige ökat med tiden i Sverige. Sysselsättningsgraden bland 

dessa som varit i Sverige i 10 till 14 år var endast 0,6 procentenheter lägre än bland 

inrikesfödda akademiker. Statistiken visar också att utrikesfödda akademiker i lägre 

utsträckning än inrikes födda akademiker har ett kvalificerat arbete eller en ledningsposition. 

Andelen utrikesfödda akademiker som hade ett arbete som motsvarade utbildningen var 74 

procent, motsvarande andel bland inrikes födda akademiker var 90 procent. Rapporten visar 

vidare att den vanligaste yrkesgruppen bland utrikesfödda akademiker som har ett kvalificerat 

arbete är hälso- och sjukvårdsspecialister. Bland dessa som har ett kvalificerat arbete är den 

högsta andelen sysselsatta i landstingen och staten (Saco, 2015).  

 

Berggren och Omarsson (2001) har i en rapport studerat arbetsmarknadssituationen för 

personer födda utanför EU och EES-länderna. Personerna var mellan 26 - 45 år, hade minst en 

treårig högskoleutbildning och invandrade till Sverige mellan 1991-1997. Studien visar att 

bara 40 procent av de utrikesfödda akademikerna, jämfört med  90 procent av de inrikes födda 

akademikerna hade ett arbete som motsvarade utbildningen. Möjligheten att få ett kvalificerat 

arbete ökade om den utrikesföddes utbildning var svensk eller värderad som jämförbar med 

svensk utbildning. Omkring 64 procent av de utrikesfödda med svensk högskoleutbildning 

hade ett kvalificerat arbete, jämfört med de utrikesfödda med utländsk högskoleutbildning där 

siffran motsvarade 40 procent. Studien visar även på att en stor grupp av utrikesfödda med 

högskoleutbildning hade ett arbete som de var överkvalificerade för. Många av dessa 

överkvalificerade arbetare befann sig inom ”rätt” område, men på ”fel” plats inom 

organisationen. Studien visar vidare att vistelsetid i Sverige verkar öka sannolikheten att få ett 

arbete som motsvarar utbildningen eftersom invandrare med tiden, lyckas skaffa sig 

kunskaper och erfarenheter på den nya arbetsmarknaden, exempelvis kunskaper i  svenska 

språket och kännedom om svenska förhållanden samt det nätverk, som är av stor vikt för 

integrationsprocessen (Berggren & Omarsson, 2001). 

 

En studie av Bjurling (2004) om invandrade akademikers väg till kvalificerade arbeten, finner 

faktorer som bidragit till denna grupps framgång på den svenska arbetsmarknaden. Bjurling  

påpekar att olika huvudvägar som varit nödvändiga för att utrikesfödda akademiker når 

kvalificerade arbeten är, genom att de arbetat sig uppåt från relativt okvalificerade arbeten till 

yrken som är mer kvalificerade där de har större användning av sin utbildningsbakgrund. En 

väg handlade om att komplettera sina utländska utbildningar med studier på svensk högskola 

eller universitet. En annan väg handlade om att de omskolat sig, d.v.s. genom att de läste till 
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en ny högskoleutbildning inom ett annat område i Sverige. De utrikesfödda akademikerna i 

hennes studie, hade använt sig av olika kombinationer av dessa vägar för att återfå ett 

kvalificerat yrke där deras utbildningsbakgrund kunde vara användbar. Studien visar vidare 

att svenska referenser och kontakter hade varit viktiga för att dessa utrikesfödda akademiker 

lyckades på den svenska arbetsmarknaden. Några av dem hade tagit sig in på 

arbetsmarknaden genom att de lyckades få en praktikplats inom det egna utbildningsområdet 

som senare ledde till arbete. 

 

Lundh (2005) poängterar att den utbildning som utrikesfödda människor för med sig vid 

migrationen utsätts för nedskrivning i det nya landet. Utrikesfödda förväntas arbeta i arbete 

som de är överkvalificerade för under en tid, men sedan när de uppdaterat sina kunskaper och 

färdigheter och anpassar sig till de nya förhållandena, når de arbetspositioner och en 

inkomstnivå som motsvarar deras utbildningsnivå (Lundh, 2005). Vidare påpekar Lundh 

(2005) att det är nödvändigt att invandrade har goda kunskaper i det nya landets språk och 

samhälle för att kunna söka arbete och klara arbetssituationen, i Sverige till exempel är det 

viktigt med kunskaper i svenska språket och även andra svenskaspecifika kunskaper, såsom 

samhällskoder och normer. I linje med detta visar SCB (2009) att 58 procent av utrikesfödda 

akademiker med utländsk utbildning ansett att de skulle ha fått ett arbete med högre lön om de 

haft bättre kunskaper i svenska, jämfört med utrikesföda akademiker med svensk utbildning 

där siffran motsvarade 30 procent. Dock har både utrikesfödda akademiker med svensk och 

utländsk utbildning ansett att bättre kunskaper i svenska skulle ha gett bättre arbetsuppgifter. 

Sociala nätverk och socialt kapital 

Tidigare forskning om betydelsen av sociala nätverk i relation till inträde i arbetslivet pekar 

på att sociala kontakter är viktiga för att få arbete. Några faktorer som verkar påverka 

tillgången till socialt kapital (det vill säga de resurser som utvinns ur sociala nätverk), är en 

persons utbildningsnivå, och dennes position och status i samhället.  

 

I undersökningen som gjorts av SCB (2009) visar författarna att bristen på kontakter 

värderades av 73 procent av de utrikesfödda akademikerna med såväl svensk som utländsk 

utbildning som det största hindret för att få ett arbete som motsvarade högskoleutbildningen. 

Även i en studie av Tovatt (2013) om det sociala kapitalets betydelse i arbetslivet, visas att 

sociala nätverk och personliga kontakter är av vikt för framgång i dagens arbetsliv eftersom 

det oftast är den informella rekryteringen (d.v.s. sociala nätverk och kontakter) som gör att 
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någon får ett arbete. Studien omfattar ett femtiotal personer bland ungdomar, akademiker som 

hade okvalificerade arbeten och akademiker som lyckades få kvalificerade arbeten, alla dessa 

personer hade haft tillgång till kontakter och sociala nätverk som bidragit till deras 

arbetsmöjligheter, dock skilde sig deras mängd kontakter och deras position i det sociala 

nätverket. Tovatt (2013) påpekar att det är viktigt att ha en position att bygga sina nätverk från 

eftersom kontaktskapande sker vid delaktighet på arbetsmarknaden. Studien visar också att 

tillsättningen av arbeten inom kvalificerade områden i större omfattning skedde med stöd att 

det sociala närverket men tillsättningen av okvalificerade arbeten skedde i större utsträckning 

genom den formella rekryteringen (Tovatt, 2013). 

 

En annan studie av Tovatt (2006) om unga människors möjligheter och svårigheter att ta sig 

in på arbetsmarknaden genom sina sociala nätverk, visar att unga, arbetslösa och utlandsfödda 

i första hand använder sig av familj och vänner när de försöker ta sig in på arbetsmarknaden. 

Däremot använder sig personer som är etablerade på arbetsmarknaden i större omfattning av 

arbetsrelaterade bekanta. Tovatt (2006) framhäver att för en stor grupp av inrikesfödda 

ungdomar fungerar föräldrarna som dörröppnare när det gäller kontakter och kunskap om 

arbetslivet, men att utrikesfödda ungdomar som inte har föräldrar i Sverige eller som har 

föräldrar med svag anknytning till arbetsmarknaden, förlorar den kunskap om hur 

arbetsmarknaden fungerar samt de kontakter som kan ge dem första arbetena. Tovatt (2006) 

påpekar att de som har starka kontakter på arbetsmarknaden tenderar särskilt att öppna sina 

sociala nätverk och sina arbetsplatser för personer som liknar dem själva, vilket medför att 

utsatta grupper på arbetsmarknaden missgynnas ännu mer. 

 

Behtoui och Neergaard (2012) undersökte om tillgången till socialt kapital skilde sig mellan 

anställda från olika samhällsgrupper. De kom fram till att det finns en relation mellan socialt 

kapital och status, då anställda från lägre socioekonomiska grupper (utrikesfödda bl.a.) hade 

mindre tillgång till värdefulla resurser i deras sociala nätverk än anställda från högre 

socioekonomiska bakgrund. De underordnade anställda i studien hade i mindre utsträckning 

möjligheter till karriärutveckling samt mindre inflytande på arbetsplatsen trots deras formella 

kvalifikationer. Behtoui och Neergaard (2012) poängterar att anställda med högre 

socioekonomisk bakgrund är mer benägna att ha högre utbildning och den utbildning som de 

bär med sig är en referens som utövar en stark inflytande på deras tillgång till socialt kapital.  
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Behtoui (2008) framhäver att informella rekryteringsmetoder genererar fler jobberbjudanden 

och underlättar övergången till arbete, men utrikesfödda människor i jämförelse med 

inrikesfödda människor är mindre sannolika att hitta arbete genom dessa informella metoder. 

Detta beror enligt Behtoui (2008) på att utrikesfödda människor inte har tillgång till samma 

mängd socialt kapital i sina sociala nätverk som inrikesfödda har. Att utrikesfödda människor 

har sämre möjligheter att använda potentiella sociala resurser kan delvis förklara att de har en 

lägre sysselsättningsgrad jämfört med infödda svenskar (Behtoui, 2008). Vidare påpekar 

Behtoui (2008) att anledningen till att utrikesfödda människor har underskott på socialt 

kapital är att de är inbäddade i sociala nätverk som begränsar deras förmåga att få tillgång till 

information och inflytande, samtidigt som de är utestängda från sociala nätverk med 

värdefulla resurser. 

 

En stor del av den tidigare forskningen om vägen in på arbetsmarknaden för utrikesfödda 

akademiker samt forskning om betydelsen av sociala nätverk i relation till tillträde i 

arbetslivet bygger på kvantitativa analyser i form av enkäter. Detta motiverar min ingång i 

studien, vilket är att bidra till en djupare förståelse av informanternas berättelser om sina egna 

upplevelser av hur det varit att få ett arbete som motsvarar deras utbildning och om deras 

sociala nätverk medverkat till att de lyckats.  

Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom studien syftar till att undersöka utrikesfödda akademikers upplevelser av vägen in på 

arbetsmarknaden samt betydelsen av sociala nätverk i relation till tillträde i arbetslivet 

kommer det teoretiska ramverket grunda sig i två teorier. Den första är Bourdieus kapitalteori 

som utgår ifrån att det finns olika former av tillgångar som är av betydelse för individernas 

position inom deras sociala fält. Den andra är Lins teori om hur socialt kapital upprätthåller 

social skiktning i samhället.  

Kapitalteori  

Kapital är värden, resurser och tillgångar av symbolisk eller ekonomisk karaktär som enligt 

Bourdieu är nödvändiga för att individen ska kunna uppnå en hög status i samhället. Bourdieu 

(1986) utgår från att det finns fyra former av kapital: kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, 

socialt kapital och symboliskt kapital.  
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Det kulturella kapitalet delas av Bourdieu (1986) i tre delar. Den första delen är en 

objektifierad form som utrycks genom till exempel böcker, konst och musikinstrument som 

beroende på sammanhang tillskrivs kulturella värden. Den andra delen är en förkroppsligad 

form som är resultatet av individens långa investeringar  i tid och arbete för att lära sig och få 

olika kunskaper, såsom utbildning, kännedom om kultur, samhället och ett kultiverat språk. 

Den tredje delen är en institutionell form som tillägnas via akademiska 

utbildningsinstitutioner och som uttrycks genom betyg och examina.  

 

Det ekonomiska kapitalet definieras av Bourdieu (1986) som egendom, materiella tillgångar 

och det som går att omvandla till pengar. Bourdieu (1986) framhåller att det finns en direkt 

koppling mellan ekonomiskt och kulturellt kapital, eftersom de som har ekonomiskt kapital 

har större möjligheter av även skaffa sig kulturellt kapital. Vidare påpekar Bourdieu (1986) att  

möjligheten att omvandla kulturellt kapital till ekonomiskt kapital stärker värden av 

akademiska utbildningar.  

 

Det sociala kapitalet definieras av Bourdieu (1986) som de symboliska och materiella resurser 

som skapas av de sociala nätverk som en individ har tillgång till, såsom släktskapsband, 

vänskapsband och bekantskapsband. Socialt kapital avser alltså de potentiella resurser som en 

individs sociala nätverk kan generera. Bourdieu (1986) understryker att socialt kapital inte är 

helt oberoende av andra kapitalformer utan att för att kunna använda det måste tas hänsyn till 

de andra resurserna som en individ har, som kulturellt kapital.  

 

Det symboliska kapitalet är det mest centrala kapitalet eftersom det är det som gör att det 

symboliska, kulturella och ekonomiska kapitalet tillskrivs ett värde i en given sammanhang 

(Bourdieu, 1986). Det symboliska kapitalet definieras av Bourdieu (1986) som det som 

erkänns som en värdefull tillgång. Han framhäver att det är genom det symboliska erkännande 

som en utbildning, en examen, en kontakt bland andra, får värde och igenkänns som 

värdefullt. Bourdieu (1986) påpekar att det finns aktörer (individer, grupper och 

gemenskaper) som erkänns och värdesätts mer än andra aktörer, vilket gör att dessa får ut mer 

av sina kapital och därmed för högre status än de som erkänns i mindre grad. 

Socialt kapital teori 

Lin (2000) definierar socialt kapital som investeringar och användning av resurser som är 

inbäddade i sociala relationer med en förväntad avkastning. Det vill säga att aktörer engagerar 
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sig i interaktioner och nätverkande för att få fördelar. Lin (2000) lyfter fram att det sociala 

kapitalet ökar sannolikheten för bättre avkastning, såsom bättre arbete och högre inkomster. 

 

Lins utgångspunkt är att ojämlikhet i socialt kapital bidrar till social siktning. Han påpekar att 

inte alla sociala grupper har tillgång till lika mycket socialt kapital, vilket beror enligt honom 

på strukturprocesser och homofili (Lin, 2000). Med strukturprocesser avser Lin historiska och 

institutionella skäl, som att varje samhälle gett ojämlika möjligheter till medlemmar i olika 

grupper, exempelvis på grund av etnicitet eller kön. Med homofili avser Lin att människor 

tenderar att interagera med andra som liknar dem själva. Lin (2000) framhäver att om det 

finns en ojämlik fördelning av socialt kapital med inbäddade resurser i samhället, och att 

människor umgås med andra som har liknande mängd resurser som de själva, medför detta att 

det skapas grupper med mycket resurser samtidigt som andra grupper erhåller mindre 

resurser. På detta sätt anser Lin att socialt kapital hjälper till att upprätthålla ojämlikheten, 

eftersom människor med redan värdefulla resurser får ännu mer resurser genom deras rika 

sociala närverk, men människor med sämre socioekonomiska förutsägningar som interagerar 

med andra i liknande sociala situation får relativt mindre och fattigare resurser och därmed 

sämre socialt kapital. 

 

Lin (2000) poängterar att en medvetenhet hos människor som har mindre och sämre socialt 

kapital är av betydelse. Genom att de etablerar sociala relationer med människor som har mer 

och rikare socialt kapital kan deras tillgång till bättre resurser, såsom information och 

inflytande öka. Dock påpekar Lin (2000) att det är svårt för de missgynnade människorna att 

skapa sådana relationer på grund av  homofilin och de strukturella begränsningarna. 

 

Lin (2000) resonerar om effekten av informella sociala nätverk i jobbsökning. Han betonar att 

minoritetsgrupper och de i socioekonomiska utsatta positioner, framför allt kvinnor och 

immigranter är de som i större omfattning använder sig av sociala nätverk för att få arbete, 

särskilt dessa som är mindre utbildade. Lin (2000) lyfter fram att de som är inbäddade i 

resursrika sociala nätverk inte är mer benägna än de i resurssvaga sociala nätverk att aktivt 

använda sina kontakter i jobbsökningen, samt att de som inte aktivt använder sina sociala 

resurser verkar uppnå lika bra eller ännu bättre status jämfört med dem som använder sina 

sociala resurser. Detta beror enligt Lin (2000) på att de med resursrika sociala nätverk har 

tillgång till värdefull information som de inte aktivt behöver leta efter. Det vill säga att de som 
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har tillgång till användbar information inte behöver använda sig i lika grad av personliga 

kontakter för att uppnå bättre arbeten då den informationen alltid är tillgänglig. 

Teoretisk tillämpning 

I denna studie är Bourdieus teori om kapital viktig för att undersöka och skapa förståelse om 

hur de informanternas olika kapitalformer medverkat till att de får ett arbete som motsvarar 

deras högskoleutbildning. I analysen kommer jag att använda mig utav kulturellt, socialt och 

symboliskt kapital. Utifrån det kulturella kapitalet kommer jag att fokusera på betydelsen av 

utbildning och examen, samt på om informanternas språkkunskaper och samhällskunskaper 

möjliggjort att de får ett kvalificerat arbete. Utifrån det sociala kapitalet kommer jag att 

undersöka på vilket sätt informanternas sociala nätverk och kontakter påverkat deras 

möjligheter att få arbete. Jag kommer även att titta på i vilken utsträckning de haft tillgång till 

socialt kapital. Utifrån det symboliska kapitalet kommer jag att fokusera på om och hur 

informanternas kulturella och sociala kapital blivit till symboliskt kapital. Jag kommer även 

att titta på erkännande av de informanternas utbildningar och erfarenheter. Att jag inte gör en 

analys utifrån det ekonomiska kapitalet beror på att människor kan ha olika förutsättningar 

och detta skulle öka komplexiteten i undersökningen. 

 

Lins teori om socialt kapital är av betydelse för att undersöka och få större förståelse om 

informanterna upplever att deras sociala närverk och kontakter har medverkat till att de har ett 

kvalificerat arbete. Även för att kunna få syn på om de upplever att de har svaga sociala 

resurser, eller om de däremot upplever att de har värdefulla sociala resurser och tillgång till 

användbar information nu när de är etablerade på arbetsmarknaden. 

Teorikritik 

Bourdieus kapital teori är av mening för att förstå informanternas nuvarande arbetssituation 

och status. Bourdieus kapitalbegrepp går att tillämpas på olika former av kapital som är 

nödvändiga för att människor ska lyckas i samhället. I studien lägger jag inte märke till 

skillnad från Bourdieu, på det ekonomiska kapitalet. Detta gör att jag genom Bourdieus  

kapital teori inte får med alla kapitalformer som han anser är viktiga för människors 

framgång. Genom att jag undersöker informanternas upplevelser av vägen in på 

arbetsmarknaden och vilka resurser som varit av betydelse för att de kunnat skaffa sig arbeten 
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som överensstämmer med deras utbildningsnivå avgränsar jag mig till ett fält, nämligen till 

arbetslivet. 

 

Lins teori utgår ifrån att ojämlikhet i socialt kapital upprätthåller social skiktning i samhället. I 

denna studie fokuserar jag inte på om och hur utrikesfödda akademikers tillgång till socialt 

kapital missgynnar dem på arbetsmarknaden utan att jag snarare undersöker på om deras 

tillgång till sociala resurser har medverkat till att de får kvalificerade arbeten. 

Metod  

Metodval 

Samtal är ett bra verktyg för att förstå vad som sker och för att förstå varför andra människor 

handlar, tycker och tänker som de gör (Aspers 2011:140). Då syftet med studien är skapa 

förståelse för hur utrikesfödda akademiker upplever vägen till arbete samt på vilket sätt deras 

sociala nätverk har inverkat på deras möjligheter att ta sig in i arbetslivet, valdes intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Datamaterialet består av åtta intervjuer. Jag blev inspirerad av den 

tematiskt öppna intervju som är en intervjuform hämtad från Aspers (2011:144-149). Denna 

form av intervju ger forskaren möjligheten att utveckla samtalet med den som intervjuas trots 

en förutbestämd struktur. Jag utformade en tematisk öppen intervju som utgick ifrån följande 

teman: bakgrund och utbildning, arbetssituation, vägen till kvalificerade arbeten och 

framgångsstrategier samt sociala nätverk och kontakter (bilaga 1). Dessa teman valdes utifrån 

studiens syfte.  

 

Under intervjusituationen (som beskrivs längre ner) berättade informanterna deras migrations- 

och etableringsberättelser. Detta liknades livshistorieintervjuer som är en intervjuform där 

informanterna berättar om sina liv eller en tidpunkt av sina liv för forskaren (Ahrne & 

Svensson, 2015:55). Livshistorieintervjuer är centrala om syftet är att få kunskap om 

människors egen uppfattning av sig själva och den sociala värld de lever i (Ahrne & 

Svensson, 2015:58). Då jag ville få en djup förståelse av informanternas upplevelser utgick 

jag alltså från tematiska öppna intervjuer och livshistorieintervjuer. Dock kommer resultatet 

och analysen av studien presenteras tematiskt och inte utifrån varje informants berättelse. 
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Urval  

Kriterier för val att informanter var att de var utrikesfödda från länder utanför EU/EES och att 

de kom till Sverige som vuxna (om än i olika åldrar), vilket beror på att forskningen visar att 

utrikesfödda personer från tredjeländer har lägre möjligheter att ha kvalificerade arbeten 

jämfört med utrikesfödda personer från norden och andra europeiska länder. Jag anser också 

att utrikesfödda personer som kommer till Sverige som vuxna inte har samma förutsättningar 

när det gäller språk- och samhällskunskap som de utrikesfödda som vuxit upp i Sverige. 

Andra kriterier var att de hade minst en universitets/högskoleexamina och att de ”lyckats” få 

ett arbete som överensstämmer med deras utbildningsnivå. Att utrikesfödda akademiker hade 

utländsk eller svensk utbildning beror på att jag ville undersöka om hur var de skaffat sig sin 

utbildning är av betydelse för deras upplevelser att etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden. Att de hade kvalificerade arbeten beror på att jag ville undersöka hur deras 

akademiska utbildningar har lett till arbete inom respektive utbildning. 

 

Det var dock svårt för mig att hitta dessa informanter genom min bekantskapskrets trots att 

jag själv är utlandsfödd och snart akademiker. Bara en av informanterna kände jag sedan 

tidigare, men jag hade inte haft kontakt med denna person sedan ett par år tillbaka. Genom att 

använda mig av min bekantskapskrets fick jag till slut tag på tre av informanterna. Jag sökte 

sedan även informanter genom en Facebookgrupp vars målgrupp är akademiker med 

invandrarbakgrund. Jag blev först själv medlem i gruppen och sedan lade jag ut en annons där 

jag förklarade avsikten med uppsatsen och vilka personer som jag sökte för studien. Från den 

gruppen hittade jag två informanter. En av dessa två informanter hjälpte i sin tur mig att ta 

kontakt med en annan informant. Jag hittade ytterligare en annan informant genom Facebook 

då jag sökte på nätet efter invandrare som lyckats få kvalificerade arbeten. Jag läste om denna 

person och skickade ett personligt meddelande med information om varför jag ville intervjua 

denne och personen tackade ja till att bli min informant. Jag strävade efter att hitta 

informanter födda i olika utomeuropeiska länder och som möjligt hade olika utbildningar då 

jag ville få veta om deras upplevelser skilde sig åt. Informanter kommer från Burma, Chile, 

Colombia, Ecuador, Irak, Syrien, Tunisien och Uganda. I gruppen finns fem kvinnor och tre 

män, varav en lärare, en förskolelärare, en distriktsköterska, en arbetsterapeut, en läkare, en 

ingenjör och två ekonomer, alla de arbetar på olika ställen men inom den offentliga sektorn. 
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Forskningsetiska ställningstaganden 

Forskningsetiken omfattar frågor om etiska krav på forskaren och etiska krav på forskningens 

inriktning och genomförande. Forskaren har ansvar gentemot forskningen och 

forskarsamhället. En mycket viktig del av forskningsetiken behandlar frågor om hur personer 

som medverkar i forskning som informanter ska behandlas. Dessa personer ska i största 

möjliga omfattning skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de deltar i 

forskning (Hermerén m.fl. 2011). Med hänsyn till detta har jag i denna studie tillämpat de 

allmänna fyra huvudkraven på forskning som syftar till att ge riktlinjer som forskare ska 

förhålla sig till: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Hänsyn till informationskravet tog jag genom att informanterna fick ta del av information om 

studien (Vetenskapsrådet, 2002:7). När jag kom i kontakt med varje informant fick de 

information via chatt eller mejl om vem jag är, anledningen till intervjuerna och studiens 

syfte. Denna information upprepades sedan vid intervjutillfällena. Genom medvetna 

försiktighetsåtgärder vid hanteringen av personuppgifter och insamlat material 

(Vetenskapsrådet, 2002:12) tog jag också hänsyn till konfidentialitetskravet. Bland annat 

använde jag inte informanternas riktiga namn och angav inte heller vilka 

företag/organisationer de arbetar. Hänsyn till samtyckeskravet togs genom att informanterna 

informerades om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan och 

de inte behöver förklara varför. Innan intervjun började frågade jag om det var okej att 

intervjun spelades in (Vetenskapsrådet, 2002:9). Hänsyn till nyttjandekravet togs genom att 

deltagarna informerades om att det insamlade materialet enbart används för denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). Intervjupersonerna har fått kännedom om att de kan kontakta mig 

om de undrar något gällande studien och är erbjudna att ta del av den färdigställda uppsatsen. 

Intervjusituation 

Intervjuerna gjordes under veckorna 15, 16 och 17. Intervjuerna varade mellan 30 minuter till 

65 minuter beroende på hur mycket tid informanterna hade. Intervjuerna ägde rum på olika 

platser. Jag kom överens med mina informanter om att vi skulle sitta på ett ställe där vi kunde 

prata i lugn och ro. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos mig då två av informanterna 

ansåg att det skulle vara bekvämare för dem, en intervju genomfördes hemma hos en av 
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informanterna, två av intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser, en 

av intervjuerna genomfördes på en lugn och stor park i centrala Stockholm, två  av 

intervjuerna genomfördes via telefon eftersom två av informanterna bor i andra städer i södra 

Sverige. Först mejlade jag dem några frågor utifrån de valda teman, sedan läste jag vad de 

svarat och utifrån dessa svar hade vi ett telefonsamtal. Alla intervjuer spelades in. 

 

Kontakten med informanterna etablerades antingen per mejl, personligt meddelande via 

Facebook eller genom ett kort telefonsamtal. På intervjutillfällena innan intervjuerna startade, 

småpratade jag med informanterna och berättade lite om mig själv. Intervjuerna inleddes med 

enkla deskriptiva frågor såsom ”Kan du berätta om dig själv?” eller ”Kan du berätta om din 

nuvarande arbetssituation?”. Detta för att göra intervjupersonerna mer bekväma i situationen. 

Intervjuguiden utformades som en kvalitativ intervju med tematiska öppna frågor men 

frågorna ställdes spontant utifrån de valda teman och utifrån vad varje informant berättade. 

Under intervjuerna var jag  medveten om vilka teman som vi skulle prata om men jag lät inte 

dessa styra för mycket utan följde istället upp informanternas berättelser för att det skulle 

likna mer ett naturligt samtal. Det hände att informanterna själva tog upp olika teman under 

intervjuerna, och då följde jag bara upp de svaren, genom att till exempel fråga ”Hur menar 

du?” eller ”Kan du utveckla det?”. Min egen upplevelse av intervjuerna är att jag var lyhörd, 

närvarande och riktade uppmärksamheten mot informanterna. Till stor del fick jag känslan av 

att vi hade ett samtal istället för en intervju. Jag lyssnade noggrant för att kunna förstå deras 

berättelser och var försiktig med att inte lägga några värderingar i dessa. När intervjuerna 

hade slutförts försökte jag prata några minuter till med informanterna. Några av informanterna 

utryckte att jag kunde höra av mig ifall jag undrade någonting eller behövde komplettera 

intervjuerna och några av dem ville även läsa den färdiga uppsatsen.  

Kodning och analys av materialet 

När intervjuerna var genomförda började transkriberingsarbetet. Analysarbete av materialet 

började redan under transkriberingen. Alla intervjuer transkriberades i sin helhet men fokus 

lades mest på vad som har sagts än på hur det  har sagts. Min förförståelse har nämligen 

påverkat hur jag tolkar och förstår det som informanterna berättat och denna tolkning 

påverkar analysen.  
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För att kunna skapa ett material som uppfyller syftet, läste jag igenom intervjuerna flera 

gånger och därefter kortades det ner. Det som jag valde att exkludera var mindre delar som 

kunde avslöja informanternas identiteter och saker som inte ansågs vara relevanta för studiens 

syfte. De kortare versionerna av intervjuerna skrevs ut och lästes igenom en gång till och 

därefter påbörjades kodningen. Kodningen utfördes med hjälp av marginalmetoden (Aspers 

2011:185) som innebär att aktuell kod markerats i materialets marginal med en utvald 

färgpenna, när jag exempelvis hittade något i texten som handlade om sociala nätverk 

markerades detta med röd och när något handlade om utbildning markerades detta med blå 

och så vidare. Viss överlappning av koder har funnits på vissa ställen i materialet. När alla 

utskrifter blivit kodade skrev jag ihop resultatet och delade upp det i teman. I kodningen 

utgick jag från intervjuguidens teman (bakgrund och utbildning, arbetssituation, vägen till 

kvalificerade arbeten och framgångsstrategier samt sociala nätverk och kontakter) för att 

skapa koder, men under kodningen upptäckte jag nya intressanta saker som jag också kodade. 

De nya huvudtemana som framkom var kulturellt kapital, socialt kapital och symboliskt 

kapital som utgick från det teoretiska ramverket. Kodningen utgjordes alltså av en 

kombination av både induktivt skapade koder och deduktivt skapade koder. Jag har använt 

teman bakgrund och utbildning samt arbetssituation för att presentera informanterna. Jag har 

använt de andra huvudtemana: vägen till kvalificerade arbeten, kulturellt kapital, sociala 

nätverk och socialt kapital, symboliskt kapital samt framgångsstrategier för att presentera 

resultatet och analysen. 

Forskarens roll och metodkritik 

Forskarens reflektioner över sin roll och över hur rollen påverkar dem som forskaren 

interagerar är viktigt för studiens resultat (Aspers 2011:66). Samtidigt som intervjuerna 

representerar hur informanterna upplever vägen till kvalificerade arbeten och betydelsen att 

sociala nätverk för jobbmöjligheter, skapas upplevelserna i ett samspel mellan mig, min 

förförståelse och informanterna. Att jag som utrikesfödd och snart akademiker, går in i 

intervjusituationen med ett starkt intresse för ämnet, kan ha gjort att informanterna 

identifierade sig med mig och därmed ville öppna sig mer för mig och berättade mer. Det vill 

säga att jag genom min närvaro och vad informanterna visste om mig möjligvist påverkade 

vilka svar som jag fick. Å andra sidan fick jag tillgång till värdefull information som kanske 

inte någon annan person som inte delar informanternas bakgrund hade fått tillgång till. 
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Metodvalet har en stor betydelse för datamaterialet. Det är möjligt att jag hade fått ett annat 

resultat om jag hade intervjuat utrikesfödda akademiker med andra akademiska utbildningar 

och som immigrerar från andra länder. Eller om jag hade intervjuat utrikesfödda akademiker 

som arbetar inom den privata sektorn. Att jag gjorde två telefonintervjuer är inte det optimala 

eftersom det inte skapas samma stämning och djupgående samtal än som när man sitter 

ansikte mot ansikte.  

 

Inom kvalitativ forskning görs generaliseringar till en större population med försiktiga 

bedömningar (Arne & Svenssons 2015:27). Därmed utgör inte denna studie med enskilda 

samtal en allmän sanning för målgruppen utrikesfödda akademiker. Dock utifrån studiens 

resultat och utifrån vad tidigare forskning om ämnet visat, finns det underlag om att 

utrikesfödda akademiker, särskilt de med utländsk utbildning, tenderar ha det svårare att få 

arbeten som överensstämmer med deras utbildningsnivå och måste anstränga sig mer får att 

nå kvalificerade arbeten. 

Resultat och analys 

Resultatet inleds med en kort presentation av informanterna, namnen av informanterna är 

fingerade med hänsyn till respektive persons ursprung. Därefter presenteras resultatet och 

analysen efter valda huvudteman: upplevelser av vägen till kvalificerade arbeten, det 

kulturella kapitalets betydelse för jobbmöjligheter, det sociala kapitalets betydelse för 

jobbmöjligheter, det symboliska kapitalets betydelse för jobbmöjligheter, samt eget 

initiativtagande som framgångsstrategier. 

 

Ali: är 30 år gammal och kommer från Syrien. Han kom till Sverige som flykting och har nu 

bott i  Sverige i två år. Ali har en kandidatexamen i ekonomi och en masterexamen i 

företagsekonomi från sitt hemland. Han arbetade i Syrien bl.a. som skattechef på 

skattemyndigheterna. Sedan januari 2016 har han arbetat som handläggare av administrativa 

och ekonomiska uppgifter och med uppföljning av olika ekonomiska ärende på en 

ekonomienhet på en statlig myndighet i Göteborg. Han trivs bra med sitt arbete. 
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Magdalena: är 40 år gammal och kommer från Colombia. Hon har bott i Sverige i tre år. Hon 

har två barn och hon och barnen flyttade till Sverige på grund av att hon träffat en partner. 

Hon har tre lärarexamina, en magister i matematik och fysik samt en magister i IT inriktning 

undervisning från sitt hemland. Hon arbetade i Colombia som lärare i 20 år. Hon fick svensk 

lärarlegitimation år 2015 och för närvarande arbetar hon som lärare i NO på en högstadieskola 

i Nacka kommun. Hon trivs bra med sitt arbete men hon anser att skolsystemet är helt 

annorlunda. Innan hon fick sin lärarlegitimation hade hon okvalificerade arbeten. 

 

Margaret: är 54 år gammal och kommer från Uganda. Hon har bott i Sverige i 25 år. Hon 

kom till Sverige på grund av familjeanknytning. Hon är utbildad högstadielärare i matematik, 

fysik och engelska. Hon har även en utbildning i pedagogiskt arbete med yngre barn. Hon har  

arbetat som förskolelärare på en förskola i Stockholm i nio år. Hon kompletterade med en 

utbildning inom specialpedagogik och stödjer barn med särskilda behov. Hon har dessutom en 

handledarutbildning och är handledare för nyblivna förskolelärare och mentor till 

nyexaminerade förskolelärare. Hon trivs väldigt bra med sitt arbete och gillar sina 

arbetsuppgifter. Hon hade okvalificerade arbeten innan hon utbildade sig. Hon har haft det 

svårt som ensamstående mamma med två barn. 

 

Miguel: är 32 år gammal och kommer från Ecuador. Han har bott i Sverige i åtta år. Han kom 

till Sverige för att han kände en svensk person och eftersom han ville plugga sin 

magisterexamen utomlands. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från sitt hemland 

och en svensk magisterexamen i företagsekonomi från Mittuniversitetet. Det vill säga att 

sammanlagt har han en civilekonomexamen. Han har läst svenska på universitet och på 

Komvux. Han har arbetat med inköpt de senaste fem åren på olika privata företag men just nu 

arbetar han på ett av Stockholms läns akutsjukhus. Han trivs bra med sitt arbete. 

 

Mona: är 42 år gammal och kommer från Burma. Hon har ett barn. Hon kom till Sverige år 

2004. Hon flyttade hit eftersom hon fick ett stipendium för att studera på Karolinska Institutet. 

Hon läste till läkare i sitt hemland och läste en magister i folkhälsonäringslära vid KI. Hon var 

tvungen att göra ett medicinskt kunskapsprov (TULE-provet) för att kunna ansöka om 

allmäntjänstgöring (AT-tjänst). Hon fick svensk läkarlegitimation år 2014 och strävar nu efter 

att få sin specialiseringstjänstgöring (ST-tjänst) inom allmänmedicin. Just nu arbetar hon som 

läkare på en vårdcentral i Trollhättan. Hon trivs bra med sin roll som läkare. 
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Noemí: är 33 år gammal och kommer från Chile. Hon har bott i Sverige i tretton år. Hon 

flyttade till Sverige på grund av att hon hade en äldre syster i Sverige och eftersom hon ville 

skaffa sig en svensk akademisk utbildning. När hon kom till Sverige hade hon en 

gymnasieutbildning från sitt hemland. Hon läste arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska 

Institutet och har arbetat som arbetsterapeut på ett äldreboende i Huddinge kommun i fyra år.  

Hon trivs väldigt bra med sitt arbete och gillar sina arbetsuppgifter. Hon hade okvalificerade 

arbeten under tiden hon utbildade sig. 

 

Omar: är 32 år gammal och kommer från Tunisien. Han har bott i Sverige i fyra år och 

flyttade hit eftersom hans flickvän är svensk. Han har gått sin högskoleutbildning i Frankrike, 

vilket i stort sett är jämförbar med en svensk akademisk utbildning. Han är civilingenjör i 

maskinteknik och har även en magisterexamen inom ämnet. I Frankrike arbetade han som 

projektingenjör. Han läste svenska för ingenjörer när han kom till Sverige. Nu arbetar han 

som verksamhetsutvecklare på ett statligt företag. Han trivs väldigt bra med sitt arbete och 

med sina arbetsuppgifter. 

 

Soray: är 52 år gammal och kommer från Iran. Hon var politiskt aktiv i sitt hemland. Hon 

kom till Sverige år 1992. När hon kom till Sverige ville hon utbilda sig men det blev en lång 

resa för henne att nå dit hon är idag eftersom hon inte hade några betyg med sig från sitt 

hemland. Hon läste först till sjuksköterska och sedan till distriktssköterska vid Karolinska 

Institutet. Hon har arbetat som skolsköterska i sex år. Hon arbetar på två grundskolor i 

Stockholm och hon trivs bra med sitt arbete. Hon hade flera okvalificerade arbeten innan hon 

utbildade sig till sjuksköterska. Hon har haft en svår livssituation som ensamstående mamma 

med tre barn. 

Upplevelser av vägen till kvalificerade arbeten 

Gemensamt för alla mina informanter är att de upplever att de har behövt kämpa för att nå dit 

de är. Några av informanterna upplever att de har kämpat för att kunna komma in i det 

svenska samhället, för att kunna komma in på en högskoleutbildning, för att klara 

utbildningen, och givetvis för att få ett arbete. Några av informanterna upplever att det har 

varit svårt att få ett arbete som överensstämmer med deras utbildningar, men några andra 

upplever att det har varit lätt för dem att hitta ett kvalificerat arbete. 
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Möjligheter att få ett kvalificerat arbete 

De flesta av informanterna upplever trots allt, att det har gått bra för dem att få arbeten som 

motsvarar deras akademiska utbildningar. Berggren och Omarsson (2001) lyfter fram att 

vistelsetiden samt den utrikesföddes utbildningsursprung är att betydelse för deras möjligheter 

till kvalificerade arbeten. Mina informanter som har svensk akademisk utbildning och som 

bott i Sverige under en längre tid upplever att det var lättare för dem att få ett kvalificerat 

arbete än informanterna som utbildat sig vidare i Sverige, som har utländsk akademisk 

utbildning, och som bott i Sverige under en kortare tid. Noemí, Soray och Margaret som har 

svensk akademisk utbildning inom vård och förskola/skola, fick arbete direkt när de blev 

färdiga med sina utbildningar. Noemí upplever att det gick bra och snabbt för henne att få sitt 

nuvarande arbete som arbetsterapeut: 

Jag var  nyexaminerad när jag fick det här jobbet och efter några månader fick jag fast jobb hos dem 

[…] jag hade inga problem att skaffa jobb överhuvudtaget, det var relativt smidigt, jag tycker att det 

har gått väldigt bra för mig. 

På motsvarandet sätt utrycker Margaret att det var enkelt för henne att få arbete och att hon till 

och med blev erbjuden olika anställningar: 

Det var inga problem alls att skaffa jobb, jag skickade mitt personliga brev och jag fick svar, jag 

kommer ihåg att jag gick på tre intervjuer, och alla de intervjuer som jag gick till skulle jag få jobb 

men jag valde det jag jobbar på just nu […]. 

Soray fick arbete som skolsköterska när hon blev färdig med sin specialutbildning men hon 

påpekar att hon sökte arbete konstant eftersom hon visste att det inte skulle vara lätt för henne 

att hitta arbete på grund av att hon är utlandsfödd: 

[…] jag började faktiskt arbeta direkt efter utbildningen, men jag satt i tre månader minst, varje kväll 

sökte jag jobb som skolsköterska tills jag fick det, jag ville jobba som skolsköterska och jag visste att 

det här kommer att ta tid för mig som invandrare, till slut fick jag jobb på två invandrartäta skolor. 

Även för Miguel som har en svensk magisterexamen och för Omar som har en akademisk 

utbildning från Frankrike har gått bra att hitta arbete inom sina respektive områden. De fick 

deras första kvalificerade arbete efter att de praktiserat några få veckor. Omar menar att det 

var enkelt för honom att få arbete som ingenjör: 

Att komma in jämfört med andra var lätt, att komma in och jobba med svenskar var lätt, jag kom till 

Sverige i april och jag fick fast jobb i december samma år, utan språk, som ingenjör, inom statligt 

företag […]. 

För Magdalena och Ali som har akademiska utbildningar från sina hemländer var det inte lika 

lätt att få ett arbete inom respektive utbildningsområde, men de lyckades ändå relativt snabbt. 
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Magdalena upplever att det har gått bra för henne eftersom lärare har en god arbetsmarknad. 

Hon upplever att om hon hade haft en annan utbildning där det inte råder brist på personal, 

hade det varit svårt för henne som utlandsfödd att hitta arbete. 

Ali på samma sätt som Miguel och Omar fick sitt arbete genom en praktikplats, skillnaden är 

dock att det var svårt för honom att hitta en praktikplats inom sitt yrke och att när han väl fick 

praktikplatsen, praktiserade han under en längre period för att kunna få arbetet. Ali trodde att 

det skulle bli svårt för honom att hitta ett arbete inom ekonomi, men det gick bra: 

Jag visste att jag skulle behöva mycket tid för att få ett jobb inom mitt område men senare fick jag 

jobb ganska snabbt […]. 

Svårigheter att få ett kvalificerat arbete 

Soray och Margaret som är de två informanterna som bott längre tid i Sverige upplever å 

andra sidan att det varit en lång process att få arbetena som de har idag eftersom det dröjde 

innan dem kunde börja utbilda sig. De upplever att de hade en svår livssituation och sociala 

svårigheter som ensamstående mammor. Soray upplever att det svenska samhället missgynnar 

de utrikesfödda personerna och att det  är en orsak till att det tog tid för henne att ”lyckas”: 

Det tog bara lång tid innan jag kom in nånstans, jag har upplevt att det är svårt för invandrare att 

komma in, till en utbildning, till ett fast jobb, till ett stabilt liv, det är faktiskt inte lätt, man måste 

kämpa […] jag upplever att en del beror på samhällets byggnad, att man som invandrare inte är det 

lätt att komma in. 

Mona upplever på motsvarande sätt att det har tagit mycket tid och det har varit svårt för 

henne att bli legitimerad läkare i Sverige, hon menar att hon var tvungen att studera och 

kämpa mycket för att nå den aktuella positionen: 

Det var en lång och svår resa, jag fick först läsa mycket svenska, sedan gjorde jag TULE-provet som 

är ett medicinskt kunskapsprov för läkare med utbildning i länder som inte omfattas av EU-direktiv, 

när jag klarade provet fick jag tillstånd att ansöka om allmäntjänstgöring och jobbade som 

vikarierande underläkare, det var en lång kö att få AT-tjänst […]. 

Magdalena som har bott i Sverige under en relativ kortare tid upplever också att det inte varit 

enkelt att få ett kvalificerat arbete. Hon anser att hon varit tvungen att pluggat mycket för att 

kunna visa att hon är kompetent och har erfarenhet som lärare. 

Miguel upplever att han inte trodde att han skulle få arbete för att han är utrikesfödd, men han 

har insett i motsats med Soray, att det inte handlar om att vara utrikesfödd eller infödd utan att 

det handlar framför allt om att den som söker arbete ska ha rätta kvalifikationer och den 

personlighet arbetsgivararen efterfrågar: 
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I början trodde att jag aldrig skulle få jobbet för att jag var invandrare men nu kan jag säga att det 

inte är så, man får inte jobb för att man inte är kvalificerad,  för att man är överkvalificerad, eller för 

att man inte passar i den miljön […]. 

Kulturellt kapitals betydelse för jobbmöjligheter 

Samtliga informanter i denna studie har relativt högt kulturellt kapital. De har akademiska 

utbildningar, betyg och examina, de har kännedom om den svenska kulturen och det svenska 

samhället, de har goda språkkunskaper i svenska. Det vill säga att informanterna har den 

förkroppsligade formen av kulturellt kapital som är resultatet av deras investeringar i tid och 

arbete för att lära sig och få olika kunskaper, samt den institutionella formen av kulturellt 

kapital som tillskrivs genom akademiska utbildningsinstitutioner enligt Bourdieu (1986).  

 

Trots att alla informanter upplever att de har haft språksvårigheter, har de tillräckligt goda 

kunskaper i det svenska språket för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och för att klara sig 

bra på arbetsmarknaden. Samtliga informanter har läst svenska på olika nivåer, och några av 

dem på avancerad nivå. Eftersom de kan svenska är det även lättare för dem att utveckla andra 

kapitalformer, som socialt kapital. Mina informanter förstår också hur det svenska samhället 

fungerar och vilka möjligheter som det finns i Sverige. Lundh (2005) lyfter fram att 

kunskaper i det svenska språket och svenskaspecifika kunskaper är nödvändiga för att 

invandrade ska kunna klara arbetssituationen. Detta verkar stämma då mina informanters 

språkkunskaper och samhällskunskaper har bidragit till att de kan etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden. Miguel till exempel anser att hans formella kulturella kapital har bidragit 

till att nå dit han är idag: 

[…] efter det att jag har fått flera erbjudande från jättestora företag, bara för det jobb som jag har 

gjort, jag har haft lyxen att säga nej och tacka nej till jobb för att jag har den erfarenhet som jag 

behöver ha och den utbildning jag har och den bakgrund jag har och så. 

På samma sätt har goda språk- och svenskkunskaper bidragit till att informanterna känner 

större tillhörighet i Sverige. Att mina informanter lyckats komma dit de är beror i stort sett på 

deras kulturella kapital. Utan kvalifikationer, akademiska utbildningar, examina samt de 

kunskaper och erfarenheter som de ackumulerat med tiden, hade de inte nått de arbetena och 

positionerna som de har nu. Informanterna upplever att de har kämpat för att behålla och få 

erkänt det kulturella kapitalet som de besitter.  
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Värdet av det svenska språket  

Alla mina informanter upplever att det är väldigt viktigt att kunna uttrycka sig väl i svenska, 

både i tal och skrift, och inte bara för etableringen på arbetsmarknaden eller för större 

jobbmöjligheter, utan även för integrationen och för att kunna ha en plats i det svenska 

samhället. De informanterna som bott i Sverige under en kortare tid och som har akademiska 

utbildningar från sina hemländer upplever att de har stort behov av att förbättra och utveckla 

sina kunskaper i svenska för att kunna klara sina arbetsuppgifter bra och för 

karriäravancemang.  Dock upplever de informanterna som bott i Sverige under en längre tid 

och som har svensk akademisk utbildning att det svenska språket inte är något hinder för att 

klara sig på arbetslivet men att språket har varit centralt för att kunna skaffa sina 

högskoleutbildningar och därmed få ett arbete. De som har utländsk akademisk utbildning och 

som utbildat sig vidare i Sverige utrycker att de har läst extra mycket svenska för att klara 

utbildningen och för att kunna söka arbete. 

Omar påpekar att goda kunskaper i det språket som det talas i det immigrerade landet är 

avgörande för att lyckas: 

Jag kom med idén att om du inte kan prata språket är det svårt att komma in, så jag kämpade mycket 

[…] språket är nyckeln för allt, jag tror det är jätteviktigt att kämpa för språket, inte bara för att hitta 

jobb, för att komma i samhället för att förstå folk, för att umgås på riktigt […]. 

Ali upplever att han har kunskaper och erfarenhet men att han skulle kunna ha en 

chefsposition och mer avancerade arbetsuppgifter om han hade bättre kunskaper i det svenska 

språket. Även Magdalena upplever att hon är högutbildad men att hon kan känna sig medioker 

på grund av att hon inte har mycket goda kunskaper i svenska och inte kan framföra felfritt 

sina kunskaper: 

Man kan säga att jag är mycket utbildad men när man kommer hit känner man sig noll utbildad på 

grund av språket, man måste lära sig att utrycka sig, om man är akademisk måste man också lära sig 

alla begrepp som man behöver för att kunna undervisa […]. 

Vidare upplever Magdalena att hon får sämre självförtroende när andra personer underskattar 

hennes förmågor i och med att hon inte kan utrycka sig rätt på svenska: 

Man känner sig underskattad eftersom man inte kan språket ordentligt, man gör fel när man pratar 

och det förminskar självförtroende […]. 

Margaret poängterar att trots att hon har bott i Sverige i många år och har ansträngt sig för att 

lära sig språket kommer hon inte att prata ”perfekt” svenska eftersom det är svårt att lära sig 

ett nytt språk som vuxen. Hon anser dock att hon har goda kunskaper i svenska för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt: 
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Det är svårt att lära sig ett språk som vuxen, det tar väldigt lång tid att vara färdig, men man blir 

aldrig färdig, man kan säga att jag pratar svenska men jag pratar inte svenska som svenskar […] och 

det finns det professionella språket som man klarar sig i sitt jobb. 

Socialt kapitals betydelse för jobbmöjligheter 

Mina informanter upplever att sociala nätverk och kontakter är viktiga för jobbmöjligheter 

men inte alla har fått deras nuvarande arbete genom sociala nätverk och personliga kontakter. 

Informanterna som har svensk akademisk utbildning och som upplever att det var lätt att hitta 

ett arbete inom respektive yrkesområde, anser dessutom att de inte hade behov av sociala 

nätverk och kontakter för att få arbetet. Noemí menar att hon fick arbetet som arbetsterapeut 

bara för att hon ansökte: 

Jag känner inte direkt några  personer som  var betydelsefulla för att jag skulle skaffa det där jobbet, 

jag hade inga kontakter som hjälte mig,  jag bara sökte jobb via arbetsförmedlingen […]. 

Det som också är gemensamt för Noemí, Margaret och Sara är att de hade okvalificerade 

arbeten innan och medan de utbildade sig, och flera av dessa arbeten skaffades genom kontakt 

med personer som liknade de själva, det som Lin (2000) kallar för homofili. Margaret 

utrycker att första arbetet som hon fick i Sverige var genom en utlandsfödd klasskursare som 

informerade henne om arbetet. De arbeten hon haft innan hon utbildade sig fick hon även 

genom kontakter: 

Kontakter är viktiga, alla de har jobben som jag jobbat med innan jag blev förskolelärare har jag fått 

genom kontakter, första jobbet som städerska på hotellet, jag gick i samma klass med en tjej som 

hade just det jobbet och hon tipsade mig […]. 

På motsvarande sätt menar Soray att sociala nätverk och kontakter är viktiga för 

jobbmöjligheter. Innan hon utbildade sig fick hon arbete genom bekanta men arbetet som 

distriktssköterska fick hon genom formell rekrytering: 

Jag har sett att på många ställen behöver man ha kontakter för att hitta jobb […] första jobbet inom 

hemtjänsten när jag pluggade på Komvux, det jobbet fick jag via en klasskamrat, hon jobbade på 

hemtjänsten och hon presenterade mig, men inte jobb efter utbildningen, nej jag fick själv söka. 

Lin (2000) påpekar att minoritetsgrupper och de som har utsatta positioner, i detta fall 

immigranter, använder sig i större omfattning av sociala nätverk för att få arbete.  

Informanterna som bott i Sverige under en längre tid och som har svensk utbildning behövde 

kontakter för att kunna få ett arbete innan de utbildade sig. Även informanterna som utbildat 

sig vidare i Sverige, som har utländsk akademisk utbildning, och som bott i Sverige under en 

kortare tid, behövde kontakter eller av någon form av stöd för att kunna etablera sig på 
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arbetsmarknaden. Det verkar som att immigranterna som kommer till Sverige, oberoende av 

om de har akademisk utbildning eller inte, i högre grad än andra grupper behöver kontakter 

för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

För möjligheterna till kvalificerade arbeten har sociala nätverk och personliga kontakter varit 

särskilt viktiga för informanterna med utländsk akademisk utbildning och för de som utbildat 

sig vidare i Sverige. Magdalena till exempel fick råd från en lärare som arbetar på samma 

skola som hon arbetar, att söka arbete som lärare där. Mona menar att hon fick sitt första 

riktiga arbete som läkare eftersom hennes handledare som var verksamhetschef anställde 

henne. Hon fick sedan andra arbeten som läkare genom formell rekrytering. Mona anser 

därför att referenser är av stor betydelse för karriärsavancemang: 

Kontakter och referenser är väldigt viktiga i Sverige, särskilt om man kommer från andra länder, 

eftersom man har något lägre situation och kräver mer referenser i jämförelse med svenskfödda […] 

mitt första jobb som läkare fick jag på grund av min grupphandledare under allmäntjänstgöring var 

verksamhetschef, de andra jobben sökte jag själv. 

Miguel som fick sitt första kvalificerade arbete efter att han praktiserat på en arbetsplats där 

han blev rekommenderad av en kontakt som arbetade på samma företag, menar att den 

kontakten var viktig för att han kunde komma in på ett svenskt företag men att egentligen var 

det hans kunskaper och kompetenser som medverkade till att han fick arbetet. Genom att han 

skaffade sig referenser på det företaget kunde han sedan söka andra arbeten: 

[…] det var en stor hjälp att jag redan hade jobbat på ett svenskt företag, tack vare min kompis som 

hjälpte mig att komma in via en praktik, så till en viss del är det viktigt med kontakter, men samtidigt 

är det viktigt att göra ett bra jobb och visa att man kan gärna börja […]. 

Omar och Ali som fick arbete genom en praktikplats som anordnades av korta vägen, som är 

en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund, anser på 

motsvarande sätt att praktikplatsen medförde att de kunde ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden men att det var deras kunskaper och erfarenheter som gjorde att de fick 

arbetet. Ali som inte kände någon person när han kom till Sverige upplever att det är mycket 

viktigt att ha kontakter för att kunna ta sig in på arbetslivet: 

Det viktigaste för att skaffa sig ett jobb eller en praktik i Sverige är att man har kontakter, jag har 

märkt att de flesta som har en anställning har fått den genom kontakter […] men det är viktigt att 

visa att man är duktig, att man kan göra ett bra jobb. 

Dessa informanters sociala kapital har medverkat till at de kan ta sig in på arbetsmarknaden 

men egentligen är det deras kunskaper, utbildningar, examina, kompetenser och erfarenheter 
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som gjort att de fått behålla arbetena och kunnat gå vidare i karriären.  Det vill säga att deras 

sociala kapital inte hade varit användbart om de inte hade haft kulturellt kapital. Bourdieu 

(1986) poängterar att för en människa ska kunna använda sitt sociala kapital behöver denne i 

första hand ta hänsyn till de andra kapitalformerna som denne har, som kulturellt kapital. 

 

Att inte alla människor har lika mycket tillgång till socialt kapital är något som Lin (2000) 

lyfter fram. Ett fåtal av mina informanter upplever att det är svårt att skaffa socialt kapital i 

Sverige och att de inte har tillgång till socialt kapital på samma sätt som infödda svenskar har. 

Soray upplever att hennes barn inte har samma möjligheter att få arbeten genom sociala 

närverk på grund av att hon som utländskfödd inte har tillgång till potentiella kontakter. Hon 

menar att personer med utländskbakgrund har resurssvaga sociala nätverk och måste därför 

kämpa mycket mer för att få arbete. Detta får stöd av Tovva (2006) som betonar att en stor 

grupp av inrikes födda ungdomar får arbete genom föräldrarna, men ungdomar som har 

föräldrar med svag anknytning till arbetsmarknaden inte har samma jobbmöjligheter. Soray 

utrycker följande: 

Jag känner många svenska ungdomar som har fått jobb direkt via sina mammor, pappor, moster, 

faster, men mina barn, fast de är födda här i Sverige aldrig har fått jobb via nån kontakt för att jag 

inte har någon kontakt eller någon som hjälpt mig på det sättet, många får jobb så, även dem som 

inte är utbildade, i skolan ser jag att en lärare med hjälp av rektorn anställer sin dotter som 

personlig assistent till nån elev fast den här dottern inte har någon utbildning, men hon är svensk och 

hon har sin mamma där och då funkar det, men för mig som invandrare skulle aldrig gå […] därför 

brukar jag säga till mina barn att vi invandrare måste kämpa mer än dubbel för att själva klara oss, 

vi måste ha utbildning för att med utbildning då kan de inte säga nej på samma sätt. 

Å andra sidan upplever de flesta informanter att deras sociala nätverk har ökat sedan de 

etablerade sig på arbetsmarknaden. Lin (2000) påpekar att genom att människor som har 

mindre socialt kapital etablerar sociala relationer med människor som har mer och rikare 

socialt kapital kan deras tillgång till bättre resurser, som information och inflytande öka. 

Generellt har informanterna fått mer tillgång till resursstarka nätverk under tiden som de har 

arbetat. Ali utrycker att han inte kände någon person när han kom till Sverige men nu på 

grund av att han arbetar och träffar många personer i sitt arbete som ekonomisk handläggare, 

har han fått etablera kontakt med flera personer: 

Innan jag fick min praktik hade jag inga kontakter här i Sverige men jag har flera kontakter nu 

eftersom vi har konferenser och många möten med kommunen och olika myndigheter så jag har 

skaffat kontakt med några där […]. 
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På motsvarande sätt anser Miguel att det bara var den personen som hjälpte honom med 

praktikplatsen som var hans enda kontakt i Sverige, men sedan han fick sitt första arbete som 

inköpare har han etablerat kontakt med flera aktörer: 

När jag började och slutade min utbildning var det bara min kompis som jag kände men sen när man 

jobbar, jag ska inte säga att jag har ett jättestort nätverk, men jag har ett nätverk med vissa 

rekryteringsföretag, med vissa tekniskbranch där jag har jobbat, jag har ett par kontakter som man 

kan alltid komma tillbaka och fråga om man behöver nåt […]. 

Majoriteten av informanterna upplever att nu när de är etablerade på arbetsmarknaden har de 

mer tillgång till socialt kapital. Lin (2000) lyfter fram att människor som har tillgång till 

värdefull information inte behöver använda sig i lika grad av personliga kontakter för 

karriäravancemang eftersom den informationen alltid är tillgänglig. Att de informanter har 

tillgång till användbar information kan vara en förklaring till varför de tycker att de har goda 

möjligheter att byta arbete eller få bättre arbeten. Omar som arbetar som verksamhetschef 

anser att han har ”tillgång till värdefulla resurser på sin arbetsplats” som gör att han kan gå 

vidare i karriären. Miguel menar att han har mycket goda framtids jobbmöjligheter då han har 

utvecklat sina sociala nätverk: 

Man skaffar kontakter på ett affärsmässigt sätt, då man träffar andra inköpare, man träffar 

inköpschefer, eller man träffar kunder och leverantörer, och då har man ett nätverk, folk som känner 

dig och tycker om dig, så jag har fått flera erbjudande bara får att de känner mig och tycker att jag 

har potentiell att kunna göra mer. 

Symboliskt kapitals betydelse för jobbmöjligheter 

Mina informanter har i olika grad alla former av kapital som Bourdieu påpekar är nödvändiga 

för att en människa ska kunna uppnå en hög status i samhället. Trots att det har varit svårare 

och det har tagit längre tid för några av informanterna mer än andra, har samtliga informanter 

fått en position och en högre status i samhället. Margaret utrycker att det var viktigt för henne 

att nå en högre status: 

Sedan jag kom till Sverige hade jag planer att jag ville ha ett yrke, jag ville helst på universitetet för i 

våra länder är det viktigt att man tar nån examen, i min familj är utbildning väldigt viktigt […]. 

Noemí pratar också om viljan att få en position och nå en status: 

Jag ville ju ha en bättre framtid, och det var det som gjorde att jag klarade mina studier för att det 

jag tänkte hela tiden var att jag måste uppnå mitt mål, jag måste bli någon […]. 

Informanternas kulturella och sociala kapital verkar ha blivit till symboliskt kapital. Det vill 

säga att informanternas utbildningar, examina, erfarenheter, olika kunskaper, och de resurser 
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som skapats genom sina sociala nätverk och kontakter, har fått erkännande. Bourdieu (1986) 

framhäver att det är genom det symboliska erkännande som andra kapitalformer får värde och 

igenkänns som värdefulla tillgångar.  

 

Informanterna som har utländsk akademisk utbildning och som fick sina utländska examina 

erkända, upplever att de känner sig kompetenta och kapabla då deras utländska examinas 

igenkänns som värdefulla även i Sverige. Berggren och Omarsson (2001) lyfter fram att 

möjligheten att få ett kvalificerat arbete ökar om den utrikesföddes utbildning är värderad som 

jämförbar med svensk utbildning. Att mina informanters akademiska utbildningar fått ett 

värde innebär att de har haft större möjligheter att få en anställning inom respektive 

utbildningsområde. Även informanterna med svensk utbildning upplever att den erkännande 

som deras examina har fått, gör att de känner att de nått en position i samhället. Bourdieu 

(1986) framhäver att de aktörer som erkänns och värdesätts får ut mer av sina kapital och med 

detta en högre status.  

Eget initiativtagande som framgångsstrategier  

Samtliga informanter utrycker att det är mycket viktigt att kämpa för att lyckas. Några av dem 

ger råd om hur de gjort för att få arbete utifrån deras erfarenheter av jobbsökning. Det handlar 

om att uppdatera och utveckla det kulturella kapitalet men framför allt att skaffa sociala 

nätverk och använda sig av det sociala kapitalet. 

 

Några av mina informanter påpekar att det är viktigt att ha kunskaper om hur arbetskulturen 

fungerar i Sverige. Den som vill få ett arbete inom sitt yrkesområde ska förbereda sig bra, 

genom att ha kännedom om hur arbete söks, hur intervjuerna sker och hur den personliga 

presentationen sker. Flera informanter poängterar att det är väldigt viktigt att vara aktivt och 

söka flera arbeten, att bestämma vilka företag som det skulle viljas arbeta på och försöka 

kontakta dem. Att gå ut och försöka hitta alla tillfällen som finns för att kunna träffa olika 

företag, till exempel genom att delta på karriärvägar, jobbmässor eller genom att träffa 

rekryteringsföretag. Omar utrycker följande: 

Det är jätteviktigt att alla knakar på dörren, ta initiativ, va inte stilla och vänta till att jobb kommer 

till dig, du måste kämpa, du måste våga, du måste bjuda på dig själv […]. 

Några av informanterna påpekar på samma sätt som studien av TCO (2013) om ett jobb eller 

rätt jobb, att det är viktigt att inte fastna på okvalificerade arbeten eftersom det med tiden blir 
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svårare att få rätt arbete på grund av utbildningen som inte sätts i praktiken nedvärderas. I 

stället ska utrikesfödda akademiker, särskilt de med utländsk utbildning, sträva efter att 

utveckla sina kunskaper, som språkkunskaperna i svenska, och fortsätta söka arbete inom 

utbildningsområdet. Magdalena menar att det är viktigt att inte fastna i enkla arbeten: 

Förra året jobbade jag som städare och så åkte jag till mitt land och då tänkte jag nej, jag måste 

börja söka jobb inom skolan och så fick jag  jobb som vikarie […] sedan fick jag det här jobbet. 

Även Omar ser en tendens kopplat till att fastna i enklare arbeten än vad människorna är 

utbildade för:  

Det är många som fastnar på okvalificerade jobb för att de får en inkomst, men år efter år blir det 

svårare att komma in på arbetsmarknaden, så man ska inte fastna […]. 

Omar säger ovan att man ”inte ska fastna” och det verkar vara något som många av 

informanterna är rädda för att göra. De beskriver också det som att det bara är upp till dem 

själva om de inte ska fastna i okvalificerade arbeten. 

I nästa kapitel kommer jag sammanfatta resultaten och diskutera vidare. 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur utrikesfödda akademiker som är etablerade på 

arbetsmarknaden upplevde vägen till kvalificerade arbeten samt på vilket sätt deras sociala 

nätverk hade inverkat på deras möjligheter att ta sig in i arbetslivet.  

Så hur upplevde informanterna vägen till kvalificerade arbeten? I min studie visade det sig att 

de informanterna som hade svensk akademisk utbildning och som hade bott i Sverige under 

en längre tid upplevde att det har varit relativt lätt att få arbeten som överensstämmer med 

deras utbildningar. Däremot upplevde de informanterna som hade en utländsk akademisk 

utbildning och vidareutbildat sig i Sverige samt de med utländsk akademisk utbildning och 

som bott i Sverige under en kortare tid större svårigheter att få ett kvalificerat arbete. Studiens 

resultat visade att informanterna hade de kapitalformer som enligt Bourdieu (1986) är 

nödvändiga för att individen ska kunna uppnå en hög status i samhället. Informanternas 

kulturella kapital utgjordes bl.a. av deras akademiska utbildningar, examina, kunskaper och 

erfarenheter. Informanterna hade i olika grad socialt kapital. Samtliga pratade om vad de gjort 

för att få tillgång till resurser genom deras sociala nätverk, något som indikerar att social 
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kapital är en viktig bakomliggande mekanism för att utlandsfödda akademiker ska få ett 

kvalificerat arbete. Eftersom informanterna arbetade hade de även ekonomiskt kapital vilket 

ju ger en viss trygghet. I takt med att deras kulturella, sociala och ekonomiska kapital har växt 

verkar de också ha fått ett ökat symboliskt erkännande. Därmed får Bourdieus kapitalteori 

stöd i denna studie. 

 

I linje med tidigare forskning (Berggren &  Omarsson, 2001; Saco, 2015 och SCB, 2009) 

visade resultatet i denna studie att utrikesfödda akademiker med utländsk akademisk 

utbildning hade svårare att få ett arbete som motsvarar deras utbildningar än utrikesfödda 

akademiker med svensk akademisk utbildning. Lundh (2005) lyfter fram att utrikesfödda 

förväntas arbeta inledningsvis i arbete som de är överkvalificerade för, men när de uppdaterat 

sina kunskaper och färdigheter når de arbetspositioner som motsvarar deras utbildningsnivå. 

På samma sätt visade denna studies resultat att majoriteten av informanterna hade 

okvalificerade arbeten när de kom till Sverige och att de, när de blev färdiga med sina 

akademiska utbildningar, eller när de fick sin utländska högskoleutbildning värderad, hade 

större möjligheter att få kvalificerade arbeten. Det kan ses som att de förvärvat mer kulturellt 

och socialt  kapital.  

 

Samtliga informanter i min studie upplevde att goda kunskaper i det svenska språket var 

avgörande för etablerings- och jobbmöjligheterna samt för att klara sig bra i arbetslivet. Några 

av informanterna upplevde att de kände sig mindre kompetenta på grund av att dem inte i 

hade mycket goda kunskaper i svenska. Något som jag (som utrikesfödd) har fått erfarit när 

jag skrivit denna uppsats är att det kanske finns många idéer och tankar som jag inte har 

kunnat formulera eller utveckla på grund av att jag fortfarande har vissa språksvårigheter. 

Denna svaghet har också ibland kunna vändas till en styrka då jag delat mycket av mina 

informanters erfarenheter av att vara från ett så kallat ”tredje land”. Jag anser därför på basis 

av min egen erfarenhet och denna studie att det är viktigt att svenska språkkurser ska vara mer 

effektiva och individanpassade för att utlandsfödda akademiker (och icke-akademiker) ska 

kunna lära sig svenska samtidigt som de etablerar sig på arbetsmarknaden.  

 

Studien antyder även att för informanterna var det också viktigt att inte bli fast i det första 

arbetet då de var rädda för att detta skulle påverka deras möjligheter att återetablera sig inom 

sitt yrke. Att utrikesfödda akademiker får rätt arbete är mycket viktigt inte bara 

samhällsekonomiskt men också utifrån ett mer långsiktigt hållbarhets- och 
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integreringsperspektiv, då jag tror att människor som får komma till sin rätt blir trygga och 

engagerade medborgare. Jag anser att det inte handlar om att utrikesfödda akademiker ska 

hitta vilket arbete som helst och slippa vara arbetslösa, för det kan leda till att de fastnar i 

arbeten där deras kompetenser inte behövs. Det handlar enligt mig, i första hand om att 

utrikesfödda akademiker ska kunna få arbeten där deras yrkeskvalifikationer ska komma till 

användning. Jag anser att utrikesfödda människor som har investerat tid och pengar för att 

skaffa sig en akademisk utbildning ska få möjlighet att hitta inte bara ett arbete utan rätt 

arbete, och att det inte ska ta lång tid innan de etablerar sig på arbetsmarknaden. Utrikesfödda 

akademikers kunskaper och färdigheter är värdefulla resurser för samhällsutvecklingen 

eftersom allt fler medborgare är födda någon annanstans än i Sverige. Det är därför viktigt att 

deras kompetenser tas till vara. Men en fråga som dröjer sig kvar är om det inte det svenska 

samhället (som anses vara generöst när det gäller invandring) skulle kunna skapa ännu bättre 

integrations- och etableringsvägar så att det blir enklare för personer med akademisk examen 

att få rätt arbete? I denna studie framkom att informanterna upplevde det som att det var upp 

till dem själva som individer att nå ett kvalificerat arbete. Det verkade som att allt ansvar låg 

på dem, att de borde ha alla kapitalformer enligt Bourdieu och att de borde ta initiativ och ha 

drivkraft för att kunna få ett kvalificerat arbete. Det finns utrikesfödda akademiker som har 

nödvändiga kapitalformer men inte når kvalificerade arbeten, varför lyckas inte de med det? 

Att många utrikesfödda inte får arbete som motsvarar deras kvalifikationer innebär förlorade 

möjligheter både för samhället och för individen. Jag anser att samhället ska ta ett större 

ansvar. Det krävs mer arbetsmarknadspolitiska insatser, t.ex. behöver etableringsuppdraget 

anpassas bättre efter de utrikesföddas behov av stöd. 

 

Något annat av betydelse är arbetsplatserna. Jag anser att det är viktigt att arbetsgivare och 

personalansvariga strävar efter integration och öppenhet i arbetslivet så att företag och 

organisationer ger större plats till utrikesfödda. Många utlandsfödda människor har kulturell 

och språklig kompetens som de kan bidra med, men också andra livsstilar och erfarenheter 

vilket kan göra att de har förmåga att tänka annorlunda och lösa saker på nya sätt. På detta sätt 

skulle samhället och arbetsgivarna vinna. 

 

Och vilken betydelse hade sociala nätverk för informanternas möjligheter att få arbete? 

Resultatet visade att sociala nätverk och kontakter verkade ha ökat jobbmöjligheterna för 

samtliga informanter. De informanter som utbildat sig vidare i Sverige, som hade en utländsk 

akademisk utbildning och som bott i Sverige under en kortare tid hade större behov av sociala 
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nätverk och kontakter får att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Däremot de informanter som 

bott i Sverige under en längre tid och som hade svensk akademisk utbildning hade inte något 

behov av sociala nätverk och kontakter för att få kvalificerade arbeten. De utryckte dock att 

kontakter varit mycket viktiga för att få ett arbete innan de utbildade sig. Detta tyder på att 

utrikesfödda personer oavsett utbildningsnivå är i större behov av sociala nätverk och 

kontakter när de kommer till Sverige, speciellt när det gäller att få ett arbete.  

 

Lins (2000) teori om socialt kapital får även stöd i denna studie på det sättet att mina 

informanter utgör en minoritetsgrupp som hade behov av socialt kapital för att få arbete. 

Enligt Lin kan människor med mindre socialt kapital förvärva högre socialt kapital om de 

etablerar relationer med människor som har resursrika sociala nätverk. Något som framkom i 

min studie är att informanterna under tiden de hade arbetat, i olika grad fick tillgång till 

resurser genom deras sociala nätverk. Vidare framhäver Lin att människor som har tillgång 

till värdefull information inte behöver sociala nätverk och kontakter i lika stor utsträckning för 

att få ett arbete. De informanter som hade en svensk akademisk examen och som bott längre 

tid i Sverige hade också mer tillgång till användbar information, vilket kanske kan kopplas till 

att de var i mindre behov av sina kontakter för att få ett nytt arbete.  

 

I min studie visade det sig på samma sätt som studien av Bjurling (2004) att svenska 

referenser och kontakter hade varit viktiga. För informanterna med utländsk akademisk 

utbildning och för dem som utbildade sig vidare i Sverige var det särskilt viktigt med 

referenser och kontakter för att få ett kvalificerat arbete. De hade till skillnad från  Bjurlings 

studie främst tagit sig in på arbetsmarknaden genom kontakter och genom praktikplatser inom 

sina egna utbildningsområden. Tovatt (2013) visar i sin studie att det är viktigt att ha en 

position att bygga sina nätverk utifrån eftersom kontaktskapande sker vid delaktighet på 

arbetsmarknaden. Som jag tidigare konstaterat visade denna studies resultat att informanterna 

i stort sett hade fått mer tillgång till socialt kapital sedan de börjat arbeta. Tovatts studie visar 

även att tillsättningen av kvalificerade arbeten i större omfattning skedde med stöd att det 

sociala närverket men tillsättningen av okvalificerade arbeten skedde i högre grad genom den 

formella rekryteringen. Resultatet i min studie visade dock att tillsättningen av okvalificerade 

arbeten i större grad skedde genom kontakter och att tillsättningen av kvalificerade arbeten 

också skedde genom kontakter men endast för de utrikesfödda med utländsk akademisk 

utbildning och för de som utbildade sig vidare i Sverige. Detta tyder på att sociala nätverk och 

kontakter är av stor betydelse. 
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I denna studie visades att ett fåtal informanter uttryckte att de hade begränsad tillgång till 

socialt kapital och att deras sociala nätverk utgjordes av andra immigranter. Detta kan 

eventuellt förklaras på liknande sätt som Behtoui (2008) som att utrikesfödda människor är 

inbäddade i sociala nätverk som begränsar deras förmåga att få tillgång till information och 

inflytande, och det var därför som dessa informanter upplevde det. Behtoui och Neergaard 

(2012) framhäver att anställda med högre socioekonomisk bakgrund tenderar att ha högre 

utbildning, och den utbildningen är en referens som utövar ett starkt inflytande på deras 

tillgång till socialt kapital. I min studie visade det sig att informanternas utbildning hade 

bidragit till deras tillgång till socialt kapital. D.v.s. att informanternas kulturella kapital hade 

lett till arbete, och eftersom de arbetade hade de också fått större tillgång till socialt kapital. 

 

En del av informanterna i min studie arbetade inom hälso- och sjukvård vilket är den 

vanligaste yrkesgruppen bland utrikesfödda enligt Saco (2015). Detta kan vara en förklaring 

till varför det gick bra för de flesta av mina informanter som utbildat sig inom det området att 

få ett arbete. Även för informanterna inom förskola och skola gick det bra att få ett arbete. 

Detta tyder på att det finns större möjligheter till arbete inom yrkena där det anses finnas brist 

på personal. Något annat som är av intresse är att de kvinnliga informanterna i min studie 

hade typiska kvinnodominerade yrken och de manliga informanterna hade typiska 

mansdominerade yrken. Samtliga informanter i min studie arbetade inom den offentliga 

sektorn, vilket ligger i linje med Saco (2015) där övervägande del är utrikesfödda anställda 

arbetade inom stat och landsting. Detta väcker frågor om det är så att den offentliga sektorn är 

bättre på att ta vara på utrikesfödda akademikers kompetens. Varför arbetar inte större andel 

utrikesfödda akademiker inom privat sektor? 

 

Att studera hur utrikesfödda akademiker fick arbeten som motsvarar deras utbildningar har 

varit mycket intressant och givande. Det har också varit en resa för mig som person då jag 

delar många erfarenheter med mina informanter. För att ta studien ett steg framåt vore det 

intressant att forska vidare om utrikesfödda akademikers karriärmöjligheter för att se hur långt 

de når i sina respektive karriärer. Ett annat intressant område vore att titta på eventuella 

maktrelationerna som skapas på arbetsplatserna mellan utrikesfödda och infödda, något som 

jag hoppas kunna få möjlighet att göra när jag har blivit klar med min svenska akademiska 

examen. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Nedan presenteras de huvudfrågor som användes i intervjuerna. 

Frågorna som har ett sträck (-) är eventuella fölidsfrågor. 

 

Bakgrund och utbildning 

Kan du berätta om dig själv? 

- När kom du till Sverige? 

- Vilket land kommer du ifrån? 

- Hur var det att komma till Sverige? 

Vad har du för utbildning? 

- Från vilket land/ universitet?  

 

Arbetssituation 

Kan du berätta om din arbetssituation?  

Tycker du att ditt arbete stämmer överens med din utbildning? 

 

Vägen till kvalificerade arbeten och framgångsstrategier 

Vilka upplevelser har du av tillträdet till ett kvalificerat jobb? 

Kan du berätta hur du fick jobbet? 

- Vad gjorde du får att få jobbet? 

 

Sociala nätverk och kontakter 

Kan du berätta om personer i din närhet som varit betydelsefulla när det kommer till att få 

jobb? 

På vilket sätt har vänner, familj och andra kontakter spelat roll för din etablering i Sverige? 

 

- Har du något annat som du skulle vilja berätta eller dela med dig av? 


